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Abstract 

Introduction: Information technology (IT) in developing countries leads to saving money, 

accelerates working and saves energy and time. However, it has negative effects on physical and 

psychological characteristics of its users and efficiency of system. The objective of this study was 

to determine the effect of using IT on the health of administrative members at Tehran University of 

Medical Sciences. 

Methods: In this research, the effect of IT was studied on physical, mental, social and spiritual 

health. The statistical population of this research consisted of 2919 employees of Tehran University 

of Medical Sciences. A total of 342 subjects were randomly selected to participate in the study 

according to Morgan's table. The data collection instruments were questionnaires. To perform tests 

of pedigree relationship, SmartPlus software was used. 

Results: The results showed that the effect of IT on physical, mental, social and spiritual health was 

respectively 0.073, 0.312, 0.291 and 0.277. Data indicated that the observed effect was significant. 

Furthermore, the presented index indicated the high quality of the model. 

Conclusions: The results showed that the use of IT had a negative effect on physical health, whereas 

it had positive effects on other dimensions of health. According to the findings of this research, 

researchers suggest that health policymakers should pay more attention to the impact of IT on health 

dimension and carry out more research in this area. 

Keywords: Information Technology, Users' Health, Physical Health, Mental Health, Spiritual 

Health, Social Health 
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مقدمه

 هافناوری سایر همانند توانمی اطالعاتی هایو سیستم فناوری

 به دستیابی برای رادیو تلفن و ،الکتریسیته بخار، موتور مانند

برای  را آنها توانمی همچنین گرفت؛ بهره اجتماعی پیشرفت

 مورد احترام، مورد اجتماعی هایارزش تهدید و جرائم ارتکاب

 برای را منافعی اطالعات فناوری یعنی توسعه داد؛ قرار استفاده

 هدخوا به همراه سایرین برای را هاییهزینه و افراد از بسیاری

 اخالقی مسائل الکترونیکی تجارت و اینترنت ظهور با داشت. لذا

 و مسائل .اندیافته چندانی دو اهمیت اطالعات باب فناوری در

 اطالعات فناوری ظهور از ها پیشمدت حتی اخالقی هایچالش

 هایاطالعات، نگرانی فناوری این، وجود با اند؛داشته وجود نیز

 وارد فشار موجود اجتماعی شرایط رب داده، افزایش را اخالقی

 .است کرده اجرا قابل غیر یا منسوخ را برخی قوانین و کرده

 جدیدی هایهمچنین فرصت اطالعاتی هایسیستم و فناوری

 .(1) است آورده فراهم آمیز شیطنت و مجرمانه رفتار برای

اند تورفتارهای سالم الکترونیک یک عامل چند وجهی است که می

شامل استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، پیگیری اطالعات 

سالم، خریدها و استفاده مناسب از فناوری باشد. درک مناسب از 

تواند برای درک ادبیات در حال رفتارهای سالم الکترونیک می

نماید. رفتارهای سالمت الکترونیک ظهور اینترنت و رسانه، کمک 

باشد. در مقاله در زمینه سالمت در مرکز ادبیات در حال ظهور می

 چکیده

 منابع و انرژی، زمان در جویی صرفه و کارها انجام در تسریع باعث چه اگر توسعهدرحال کشورهای به ایرایانه فناوری ورود :مقدمه

، انیانس نیروی روی توجهی قابل سوء آثار، آنها کاربران اجتماعی و روانی، جسمی خصوصیات به توجه معد دلیل به ولیکن است شده

 کاربران المتس بر اطالعات فناوری بکارگیری تأثیر بررسی تحقیق این هدف. است داشته سیستم وریبهره یعنی کار کیفیت و کمیت

 .است بوده تهران پزشکی علوم دانشگاه اداری

 تسالم و اجتماعی سالمت، روانی سالمت، جسمی سالمت ابعاد اطالعات فناوری کاربرد تأثیر بررسی به تحقیق این در :کار روش

؛ است داده تشکیل تهران پزشکی علوم دانشگاه مدیران و کارکنان از نفر 2313 را تحقیق این آماری جامعه. است شده پرداخته، معنوی

، تحقیق این در اطالعات گردآوری ابزار. اندشده انتخاب تصادفی صورت به نفر 542، ایطبقه صورت به و مورگان جدول اساس بر که

 .است شده استفاده Smart.PLS افزار نرم از نیز روابط آزمون برای. است بوده نامهپرسش

 سالمت، روانی سالمت، جسمی سالمت بر اطالعات فناوری تأثیر میزان داد نشان هاداده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج ها:یافته

 ترتیب به نیز متغیرها این آزمون احتمال آماره و است بوده 200/8 و 231/8، 512/8، 805/8 ترتیب به معنوی سالمت و اجتماعی

 شدهمشاهده تأثیر دهدمی نشان و بوده 31/1 یعنی %3 خطای سطح در t بحرانی مقدار که است بوده 803/0 و 324/1، 151/0، 183/2

 .دارد مدل کلی باالی کیفیت از نشان که است بوده 311/8، شده ارائه مدل برازش شاخص، همچنین. است عنادارم

، سالمت ابعاد رسای بر اما است داشته منفی تأثیر، جسمی سالمت بر، اطالعات فناوری بکارگیری داد نشان تحقیق نتایج گیری: نتیجه

 اطالعات فناوری اثر به سالمت گذارانسیاست دهندمی پیشنهاد خود پژوهش هاییافته براساس پژوهشگران. است داشته مثبتی تأثیر

 .دهند انجام حوزه این در بیشتری تحقیقات و نموده بیشتری توجه جسمی سالمت بُعد روی بر

 اجتماعی سالمت، معنوی سالمت، روانی سالمت، جسمی سالمت، کاربران سالمت، اطالعات فناوری کلیدی: واژگان
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الکترونیک مطالعات کمی انجام شده است. به عنوان یک امر مهم، 

عدم تحقیق در زمینه بیش کافی در زمینه شکاف دیجیتالی، عدم 

شود عث میسواد کافی در مورد اینترنت و استفاده از فیس بوک، با

که سالمت اجتماعی و رفتاری را تحت تأثیر قرار دهد. شکاف 

اقتصادی  -ادبیات دیجیتالی، بر چگونگی وضعیت اجتماعی

های اجتماعی، جمعیت شناختی، میزان دسترسی کاربران، ویژگی

به اینترنت و استفاده از آن، متمرکز بوده است. ادبیات در حال 

های توان با ویژگیک، میرشد، رفتارهای سالمت الکترونی

های جمعیت شناختی، مرتبط باشد و اقتصادی، ویژگی-اجتماعی

تواند دارای پیامدهای مهمی از طرفی، سواد سالمت الکترونیک می

 یکی رایانه . امروزه(2) بر رفتار سالمت الکترونیک داشته باشد

 ارتباط سالمتی .است کاری هایمحیط ناپذیر جدایی اءاجز از

 هر زندگی در دارد. کار کار اجتماعی -روانی عوامل با مستقیمی

 روانی آید. سالمتمی شمار به وی حیات از مهمی بخش فرد

 است. وتحصیلییاجتماعی، شغل عملکرد دوام و حفظ الزمه

 با مستقیمی ارتباط سالمتی اند کهداده نشان متعددی مطالعات

 در هم مهمی نقش عوامل این و دارد اجتماعی کار-عوامل روانی

 در دارند. حضور عهده بر بیماری ایجاد در هم سالمتی و وضعیت

 برای روزانه زمان توجهی از قابل بخش صرف و کاری هایمحیط

 کاری هایفعالیت ذهنی درباره اشتغاالت و دغدغه و کار انجام

 و دلخواه طور به را بسیار زیادی مانز افراد است شده باعث

 که بهآنبدون دهند، کاری اختصاص هایفعالیت به داوطلبانه

 را زمانی و پرداخته تفریح و به استراحت کافی و مناسب اندازه

 استرس غالباً رو این از دهند؛ دوستان اختصاص و خانواده به

 انیرو و جسمی مشکالت موجب کارشان و تجربه نموده را زیادی

 این از و کار به معتاد عنوان با عده این شود. ازآنان می برای

 خود خودی به شود. اینترنتمی یاد کار به اعتیاد به خصیصه

 آن از نادرست و حد بیش از استفاده اما است ضرری بی ابزار

 مشکل پدیده این که دنبال دارد به را اینترنت به اعتیاد خطر

 صیانت و حفظ است. کرده انی ایجادرو بهداشت برای را ایعمده

 که است خطیری وظیفه کار هایدر محیط انسانی نیروی از

 راه این در ما امروزی جامعه در های بلندیگام بایستیمی

 .(5) شود برداشته

های بیشماری دارد، اما با خود هرچند که فناوری اطالعات مزیت

های جدیدی نیز بوجود آورده است و این وظیفه دردسرها و چالش

ه ناسازگارانه . استفاد(4) مدیران است که باید با آنها مقابله کنند

و  شودشناختی میاز اینترنت منجر به اختالل در بهزیستی روان

. انجام تحقیق درباره اعتیاد (3) دهدعملکرد مؤثر را کاهش می

های درمعرض خطر را مشخص کرده که افراد به اینترنت، زیرگروه

 -شناختی مثل اختالل بیش فعالیهای روانمبتال به همبودی

. از (1) گیردی را دربرمینقص توجه، افسردگی و انزوای اجتماع

تواند اینترنت می پزشکی بالینی، نیمرخ معتادان بهنقطه نظر روان

ها را شامل افرادی باشد که یک یا چند مورد از این خصوصیت

 داشته باشد: افسردگی، اختالل دو قطبی، وسواس جنسی و تنهایی

 فناوری، از ناشی شغلی هایبیماری ترینمهم جمله از .(0)

 :RSIمداوم ) تکراری نتیجة حرکات در هاتاندون اختالل

Repetitive Stress Injury) محیط در امروزه که باشدمی 

 ناشی از حرکات تکراری مداوم زمانی آسیب است. رایج بسیار کار

 را تکراری مجبورند حرکات هاماهیچه از گروهی که دهدمی رخ

 نیروی با را تکرار هزار هاده یا تنیس( بازی )مانند باال نیروی با

 و دهند. تنها انجام رایانه( کلید صفحه با کار پایین )مانند

 از صفحه برای حرکات تکراری مداوم، استفاده دلیل بزرگترین

 با نوع حرکات تکراری مداوم، مرتبط ترینرایج رایانه است. کلید

 فشار آن در که است دست مچ هیناح در مزمن درد عینو رایانه

 شود.می باعث درد میانی عصب روی دست مچ استخوانی ساختار

 آید.می وجودبه کلیدها ضربات مداوم تکرار به دلیل فشار این

 ناتوانی کشیدن، تیر بی حسی، از: اندعبارت این بیماری عالئم

 از ایدسته . برای(1) و سوزش خارش حس و اشیا گرفتن در

 هایبازی و هاروم چت دنیای اندشده اینترنت اسیر که کاربران

 تحصیل، دوستان، افراد فامیل، جایگزین راحتی به اینترنتی

 از ایرانی کاربران بعضی که طوری به شود،می خواب و اشتغال

 و کنندمی اینترنت صرف را وقت خود صبح 4 تا شب 18 ساعت

 واقعی دنیای از و هستند اینترنت با ساعت 38 تا 48 هفتگی بطور

 مفری اینترنت پس گیرند.می فاصله کنندمی زندگی آن در که

 همین اما برند،می رنج روانی مشکالت از که است کسانی برای

 از بیشتر روز هر فرد که شودمی معیوب چرخه یک موجب امر

 رماند گذشته، دهه گردد. در مشکل دچار روانی و عاطفی نظر

 است. نموده جلب خود به را زیادی توجه رفتاری -شناختی

 یافته گسترش مستمر به نحو جدید، درمانی فنون و رویکردها

 بر اعتقاد دیدگاه این در اند.شده معرفی بالینی جهان به و است

 فرد شناختی شکل از به اینترنت اعتیاد اختالل که است این

 یا و کندمی حفظ را رسازشیغی پاسخ یا که رفتارهایی با همراه

 (1333) دیوس نظر به شود.می دهند ناشیمی افزایش آنرا شدت

 اما است رفتاری و عاطفی اختالل مسلط، هاینشانه اگرچه

 توانندمی و دارند فراوانی تأثیر شناختی درواقع هاینشانه

 باورهای برعکس کنند. ایجاد را رفتاری و عاطفی هاینشانه

 در فقط فرد که موضوع این مانند یرسازشیو غ غیرمنطقی

 است کسی خود برای جاآن در فقط دارد، کنترل قدرت اینترنت

 شناختی افکار از هایینمونه است احترام قابل جاآن در فقط و

مانند:  دیگر غیرمنطقی هستند. باورهای خود زمینه در زامشکل

 اینترنت یا آیدنمی خوشش من از اینترنت از بیرون در کسهیچ

هرکسی به  و شناخت را مردم شودمی واقعاً که است جایی تنها

زا نوعی به اینترنت آلوده است و مانند آن، افکار شناختی مشکل

اطالعات  . در راستای تأثیر فناوری(0) هستند« دنیا»در زمینه 

بر ابعاد مختلف سالمت کاربران، مطالعات مختلفی انجام شده 

 است.

( به بررسی تحقیقات سالمت الکترونیک 2880) هس و شنیدارم

از دیدگاه کاربر پرداختند. استفاده از فناوری اطالعات، به بررسی 

سالمت بهداشتی، در حوزه سالمت الکترونیک، پرداختند. محققان 

شود باید نشان دادند که پیشنهاد می سالمت الکترونیک

های مراقبت بهداشتی مناسبی طراحی شود و محیطی سیستم

. به بررسی اثرات (4) امن، مؤثر، بین کاربران و ذینفعان ایجاد شود

ات بر سالمت روان کارکنان پرداختند. در این منفی فناوری اطالع

تحقیق به بررسی فشار روانی و امنیت اطالعاتی پرداختند. نتایج 
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تحقیق نشان داد که فشار روانی بر سالمت روانی و امنیت 

. در بررسی تأثیر فناوری اطالعات (3) اطالعاتی سازمان تأثیر دارد

د که میزان تجربه افراد با میزان بر سالمت روانی کاربران، نشان دا

باشد و ترویج آموزش در میان سالمت روان افراد، مرتبط می

. (2) تواند میزان اختالالت روانی کاربران را کاهش دهدکابران می

در بررسی اطالعات و رفتارهای سالمت الکترونیک مشارکتی، 

شان دادند که سواد سالمت الکترونیک تأثیر مستقیمی بر ن

رفتارهای سالمت الکترونیک اطالعاتی دارد. همچنین تفاوت 

های سالمت، جنسیت و کالس، دانشجویان مشخصی بین ویژگی

در بررسی ارتباط بین مشکالت استفاده از  .(18) وجود دارد

ای، نشان اینترنت و سالمت روان بین دانش آموزان فنی و حرفه

دادند که سطح اعتیاد به اینترنت بین دانش آموزان در حد متوسط 

. در بررسی بهبود عملکرد کارکنان وسالمت روانی (11) بوده است

کارکنان با استفاده از رویکرد سالمت ذهنی الکترونیک، نشان 

تواند بر سالمت روانی کارکنان مؤثر دادند خستگی ناشی از کار می

( در بررسی اینترنت و پیامدهای 1534باشد. فاتح و همکاران )

بر دست آوردهای مثبت افزون  دهدیروانی و اجتماعی آن، نشان م

ای هو انکارناپذیر اینترنت، پی آمدهای نامطلوب نیز هم در جنبه

های اجتماع به همراه دارد. نتایج این مطالعه فردی و هم در جنبه

حاکی از آن است اینترنت در کنار دست آوردها و کاربردهای 

آمدهای گوناگون دارد، پیانکارناپذیر و مثبت که در زمینه های

بایست مورد توجه والدین، مطلوب نیز به همراه دارد که مینا

ریزان فرهنگ مربیان و همه مسئوالن امر تعلیم وتربیت و برنامه

 .(12) جامعه قرار بگیرد و در مقابل تهدیدات آن ایستادگی نمایند

های شخصیت و سالمت معنوی با در بررسی رابطه ویژگی

شناختی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان رشته بهزیستی روان

های شخصیتی با بهزیستی  حقوق، نشان دادند که بین ویژگی

شناختی و اعتیاد به اینترنت و همچنین بین سالمت معنوی روان

د ت رابطه منفی وجوبا بهزیستی روانشناختی و اعتیاد به اینترن

. در بررسی رابطه بین هراس اجتماعی، سالمت معنوی (15) دارد

و رضایت از زندگی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه 

شهید باهنر کرمان، نشان دادند که بین هراس اجتماعی با اعتیاد 

بین سالمت معنوی با اعتیاد به اینترنت و بین رضایت به اینترنت و 

از زندگی با اعتیاد به اینترنت، رابطه معنادار وجود دارد. با توجه 

به استفاده از اینترنت، این فناوری دارای پیامدهای مثبت و مفنی 

باشد، متاسفانه آنچه در کشور ما و در کشورهای در حال توسعه می

منفی آن است. لذا سیاست گذاران، شود، پیامدهای دیده می

برنامه ریزان فرهنگی، مدیران و بطور کلی متولیان فرهنگی 

کشورهای در حال توسعه و به طور خاص، کشورمان، فرض است 

که ضمن انجام اقداماتی در خصوص آموزش فرهنگ توسعه، به 

شناسی و کنترل پیامدهای منفی حاصل از توسعه فناوری آسیب

باطات، همت گمارند. چرا که عدم توجه به این مهم، اطالعات و ارت

صدمات جبران ناپذیری وارد ساخته و این امر، کشورمان را در راه 

 کار به اعتیاد خطر باالی فراوانی به توجه دهد. باتوسعه قرار نمی

 پیشگیری اهمیت و رایانه کاربران در اینترنت اعتیاد به و رایانه با

ری، تحقیق حاضر در صدد بررسی تأثیر کا هایمحیط آنها در از

بکارگیری فناوری اطالعات بر سالمت کاربران اداری دانشگاه، 

 .(2) است

 روش کار

تواند با توجه به مرور پیشینه تحقیق، با الگو پذیری از مدل زیر که می

 شود.مؤثر باشد، به ارائه مدل پرداخته میبر سالمت الکترونیک کاربران، 

ابعاد سالمت افراد تحت تأثیر مختلفی قرار دارد. با توجه به توسعه 

های روزافزون فناوری اطالعات و استفاده گسترده آن در فعالیت

تواند بر سالمت افراد تأثیر گذار باشد. با توجه مختلف سازمانی، می

وان مشاهده کرد که ابعاد سالمت تبه مرور مطالعات انجام شده، می

تواند تحت تأثیر استفاده از فناوری اطالعات، قرار بگیرد. افراد می

بدین منظور در این تحقیق با بررسی سالمت افراد در چهار بُعد 

سالمت روانی، سالمت جسمی، سالمت معنوی و سالمت اجتماعی، 

ی پزشک عوامل مؤثر بر سالمت الکترونیک کاربران دانشگاه علوم

 توصیفی نوع از حاضر گیرد. مطالعهتهران، مورد بررسی قرار می

است. جامعه آماری  گرفته انجام پیمایشی روش به که است کاربردی

نفر از کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی  2313پژوهش شامل 

 542دهند. بر اساس جدول مورگان، در نهایت، تهران، تشکیل می

اند. ابزار ای و تصادفی، انتخاب شدهصورت طبقه نفر از افراد، به

 08بُعد و  11ای شامل، نامههای این پژوهش پرسشگردآوری داده

گویه بوده است؛ که در این تحقیق برای آزمون روایی، از روش روایی 

نامه، ظاهری استفاده شد و با نظر اساتید و خبرگان پرسش

یید قرار گرفت. همچنین اصالحاتی انجام شد و در نهایت مورد تأ

 نامه نیز مورد بررسی قرار گرفت.روایی همگرا و واگرای پرسش

دول جباشند )متغیرهای تحقیق از پایایی و روایی همگرا برخودار می

1.) 

 مدل مفهومی تحقیق :1 تصویر
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 پایایی و روایی همگرای متغیرهای مدل تحقیق :1جدول 

 AVE CR (CRپایایی ترکیبی ) آلفای کرونباخ متغیرها

 331/8 054/8 331/8 353/8 افسردگی

 310/8 35/8 310/8 3/8 سالمت وجودی

 052/8 335/8 052/8 055/8 شکوفایی اجتماعی

 013/8 305/8 013/8 011/8 کاربرد فناوری

 323/8 350/8 323/8 311/8 سالمت جسمانی

 311/8 383/8 311/8 031/8 سالمت مذهبی

 043/8 123/8 043/8 053/8 همبستگی اجتماعی

 043/8 325/8 043/8 002/8 پذیرش اجتماعی

 311/8 333/8 311/8 003/8  اضطراب

 040/8 104/8 040/8 023/8 جتماعیانسجام ا

 315/8 150/8 315/8 001/8 کارکرد اجتماعی

 031/8 105/8 031/8 044/8 مشارکت اجتماعی

 

 

 

 هایافته

های تحقیق بر رابطه متغیرهای موردبررسی در هر یک از فرضیه

 PLS اساس یک ساختار علّی با تکنیک حداقل مربعات جزئی

شده ترسیم 2 تصویرآزمون شده است. در مدل کلی تحقیق که در 

مشاهده به گیری )رابطه هریک از متغیرهای قابلاست. مدل اندازه

متغیر پنهان( و مدل مسیر )روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر( 

با  tمحاسبه شده است. برای سنجش معناداری روابط نیز آماره 

 5 تصویراسبه شده است که در تکنیک بوت استراپینگ مح

 شده است.ارائه

اطالعات بر سالمت جسمی برای پاسخ به سؤال آیا کاربرد فناوری 

 کاربران اداری دانشگاه علوم پزشکی تهران تأثیر دارد؟

برای بررسی این اثر ابتدا باید مقدار و معناداری هر یک از 

های مسیر فرعی را بررسی نمود. سپس به محاسبه مقدار بخش

افزار اسمارت پی. آل. اس تمامی محاسبات مربوط به اثر کلی نرم

ها را در ستقیم و فرعی را انجام داده و آنتحلیل مسیرهای م

توان مقدار کند. درنتیجه میجدولی به نام اثرات کلی ارائه می

تأثیر و معناداری تمامی متغیرها را بر هم مشاهده کرد. نتایج این 

 آمده است. 2جدول محاسبات در 

گردد که مقدار معناداری برای تأثیر فناوری اطالعات مشاهده می

شده است که مقدار محاسبه -805/8بر سالمت جسمی برابر 

در  tتر از مقدار بحرانی بوده است که بزرگ 183/2بحرانی آن 

دهد تأثیر بوده و نشان می 31/1یعنی  %3سطح خطای 

فناوری  %33شده معنادار است؛ بنابراین با اطمینان مشاهده

 .اطالعات بر سالمت جسمی تأثیر ناچیز منفی و معناداری دارد

 باشد. بدینان تأثیر معکوس متغیرها بر هم میعالمت منفی نش

معنا که گسترش فناوری اطالعات باعث کاهش اندکی در سالمت 

شدت اثر فناوری  14-4شود. طبق جدول جسمی کاربران می

شده است و آماره محاسبه 512/8اطالعات بر سالمت روانی برابر 

ز مقدار تر اآمده است که بزرگدستبه 151/0احتمال آزمون نیز 

دهد بوده و نشان می 31/1یعنی  %3در سطح خطای  tبحرانی 

فناوری  %33ادار است بنابراین با اطمینان شده معنتأثیر مشاهده

اطالعات بر سالمت روانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. شدت اثر 

شده محاسبه 231/8فناوری اطالعات بر سالمت اجتماعی برابر 

آمده است که دستبه 324/1است و آماره احتمال آزمون نیز 

بوده و  31/1یعنی  %3در سطح خطای  tتر از مقدار بحرانی بزرگ

شده معنادار است بنابراین با اطمینان دهد تأثیر مشاهدهنشان می

فناوری اطالعات بر سالمت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری  33%

 200/8شدت اثر فناوری اطالعات بر سالمت معنوی برابر  دارد.

آمده دستبه 803/0شده است و آماره احتمال آزمون نیز محاسبه

یعنی  %3در سطح خطای  tر از مقدار بحرانی تاست که بزرگ

شده معنادار است. دهد تأثیر مشاهدهبوده و نشان می 31/1

فناوری اطالعات بر سالمت معنوی تأثیر  %33بنابراین با اطمینان 

مثبت و معناداری دارد.

 



و همکاران مرادی   
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 تکنیک حداقل مربعات جزئی مدل کلی پژوهش :2 تصویر
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 آماره تی مدل کلی پژوهش با تکنیک بوت استراپینگ :3 تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



و همکاران مرادی   
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 اثرات کلی :2جدول 

 آماره تی تأثیر جهت مسیر

 800/0 -510/8 افسردگی → سالمت شغلی کاربران

 885/15 405/8 سالمت وجودی → سالمت شغلی کاربران

 033/11 380/8 شکوفایی اجتماعی → سالمت شغلی کاربران

 211/2 -101/8 سالمت جسمانی → سالمت شغلی کاربران

 330/12 413/8 سالمت مذهبی → سالمت شغلی کاربران

 811/14 432/8 همبستگی اجتماعی → سالمت شغلی کاربران

 010/25 011/8 سالمت معنوی → سالمت شغلی کاربران

 133/11 382/8 پذیرش اجتماعی → سالمت شغلی کاربران

 300/3 -451/8 اضطراب → سالمت شغلی کاربران

 802/15 458/8 انسجام اجتماعی → سالمت شغلی کاربران

 010/12 431/8 کارکرد اجتماعی → سالمت شغلی کاربران

 212/50 088/8 سالمت روانی → غلی کاربرانسالمت ش

 311/11 382/8 مشارکت اجتماعی → سالمت شغلی کاربران

 520/52 040/8 سالمت اجتماعی → سالمت شغلی کاربران

 311/3 -125/8 افسردگی → کاربرد فناوری

 505/1 104/8 سالمت وجودی → کاربرد فناوری

 380/1 130/8 شکوفایی اجتماعی → کاربرد فناوری

 504/0 538/8 سالمت شغلی کاربران → کاربرد فناوری

 183/2 -805/8 سالمت جسمانی → کاربرد فناوری

 450/1 105/8 سالمت مذهبی → کاربرد فناوری

 558/1 101/8 همبستگی اجتماعی → کاربرد فناوری

 803/0 200/8 سالمت معنوی → کاربرد فناوری

 038/1 131/8 پذیرش اجتماعی → کاربرد فناوری

 050/3 -108/8 اضطراب → کاربرد فناوری

 151/1 110/8 انسجام اجتماعی → کاربرد فناوری

 423/1 101/8 کارکرد اجتماعی → کاربرد فناوری

 151/0 512/8 سالمت روانی → کاربرد فناوری

 331/1 131/8 مشارکت اجتماعی → کاربرد فناوری

 324/1 231/8 سالمت اجتماعی → کاربرد فناوری

 220/22 113/8 سالمت وجودی → سالمت معنوی

 135/22 133/8 سالمت مذهبی → سالمت معنوی

 181/0 -531/8 افسردگی → سالمت روانی

 014/3 -343/8 اضطراب → سالمت روانی

 832/13 314/8 کارکرد اجتماعی → سالمت روانی

 450/25 108/8 شکوفایی اجتماعی → سالمت اجتماعی

 115/10 184/8 همبستگی اجتماعی → جتماعیسالمت ا

 224/22 101/8 پذیرش اجتماعی → سالمت اجتماعی

 833/11 301/8 انسجام اجتماعی → سالمت اجتماعی

 411/21 101/8 مشارکت اجتماعی → سالمت اجتماعی

 

 بحث

وکارها های فناوری اطالعات، کسبامروزه به دلیل پیشرفت

رود. باوجود ترونیکی شدن پیش میشده و به سمت الکدگرگون

برخی مزایا در سازمان الکترونیکی نسبت به سازمان سنتی، معایب 

توان به ها میهای متعددی نیز وجود دارد که ازجمله آنو چالش

ی یابهای مرتبط با امنیت شبکه و اطالعات، اینترنت، دستچالش

تنزل محتوای رایت غیرقانونی، ها، کپیبه رایانامه، شنود مکالمه

 است لبه دو شمشیری مانند اطالعات شغل و ... اشاره کرد. فناوری
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 هایفرصت تواندمی و هم باشد زیادی مزایای منبع تواندمی هم

کند. نتایج  فراهم قوانین نقض و سوءاستفاده برای را جدیدی

موردبررسی در این تحقیق نشان داد استفاده از فناوری اطالعات بر 

نی تأثیر منفی و بر سایر ابعاد تأثیر مثبتی داشته سالمت جسما

 اختالل فناوری، از ناشی شغلی هایبیماری ترینمهم است. ازجمله

 در امروزه که باشدمداوم می تکراری نتیجة حرکات در هاتاندون

ناشی از حرکات تکراری مداوم  است. آسیب رایج بسیار کار محیط

 تکراری مجبورند حرکات هاچهماهی از گروهی که دهدمی رخ زمانی

 نیروی با را تکرار هزار هاده یا تنیس( بازی )مانند باال نیروی با را

 و تنها دهند. انجام رایانه( کلیدصفحه با کار پایین )مانند

از  برای حرکات تکراری مداوم، استفاده دلیل ترینبزرگ

، نوع حرکات تکراری مداوم تریناست. رایج رایانه کلیدصفحه

 در که است دست مچ هیناح در مزمن درد نوعی رایانه با مرتبط

 باعث درد میانی عصب روی دست مچ استخوانی ساختار فشار آن

 به وجود کلیدها ضربات مداوم تکرار به دلیل فشار این شود.می

 کشیدن، تیر حسی،بی از: اندعبارت این بیماری آید. عالئممی

و سوزش. در راستای سؤال  رشخا حس و اشیا درگرفتن ناتوانی

دار آماری بین این عوارض با ساعت نشان دادند؛ رابطه معنی (5)اول 

حصیالت مشاهده شد. سالمت کار، ساعت کار با رایانه، استراحت و ت

شود طوری که فرد عنوان یک مؤلفه مثبت دیده میروان معموالً به

تواند با سطوح باالیی از سالمت روانی برسد حتّی اگر فرد می

ای نداشته باشد. این شدهگونه وضعیت روانی تشخیص دادههیچ

جنبه از سالمت روان بر روی بهزیستی عاطفی، ظرفیت داشتن یک 

های پذیری برای مواجهه با چالشگی خالقانه و انعطافزند

رمانی های دکند. بسیاری از سیستمناپذیر زندگی تأکید میاجتناب

دهند که از هایی را ارائه میهای خود کمکی، روشو کتاب

های موثّر برای بهبود بیشتر سالمت روان ها و تکنیکاستراتژی

ای در سالمت طور فزایندهشناسی مثبت بهکنند. روانحمایت می

نشان دادند اینترنت در کنار  (14)شود. در این راستا، روان دیده می

 یهانهیدست آوردها و کاربردهای انکارناپذیر و مثبت که درزم

 بایستآمدهای نامطلوب نیز به همراه دارد که میارد، پیگوناگون د

موردتوجه والدین، مربیان و همه مسئوالن امر تعلیم و تربیت و 

ریزان فرهنگ جامعه قرار بگیرد و در مقابل تهدیدات آن برنامه

نیز نشان دادند که فشار روانی  (4) ایستادگی نمایند. لئو و همکاران

بر سالمت روانی و امنیت اطالعاتی سازمان تأثیر دارد. فرزان فر و 

نشان دادند که میزان تجربه افراد با میزان سالمت  (3) فیکلستین

باشد و ترویج آموزش در میان کاربران روان افراد، مرتبط می

تواند میزان اختالالت روانی کاربران را کاهش دهد. کتالر و می

تواند بر نیز نشان دادند خستگی ناشی از کار می (11) همکاران

 سالمت روانی کارکنان مؤثر باشد.

قرابت میان فضای مجازی و ذهن انسان، به این فناوری، جذابیتی 

ناپذیر داده است. این جذابیت در کنار مزایای همتا و گاه مقاومتبی

 ربران در سراسرهای اطالعاتی باعث شده است که کاشمار فناوریبی

دنیا رویکردی گسترده به آن داشته باشند. در راستای سؤال سوم 

نشان دادند شمار فراوان تأثیرات  (13)تحقیق، ستوده و رشیدی 

ای و یانههای رانامطلوب روانی، اخالقی و اجتماع اینترنت و بازی

هایی که به بررسی این تأثیرات همچنین شمار فراوان پژوهش

اند، نشان از فراگیر بودن مخاطرات در سراسر جهان و پرداخته

حال، افزایش روزافزون آگاهی، حساسیت و توجهات به درعین

اهمیت موضوع دارد. با توجه به وابستگی شدید فناوری و تأثیرات 

ای ست در هر جامعه تحقیقات گستردهها به بافتار، الزم اآن

باره انجام شود تا بتوان با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی، دراین

مذهبی خاص آن جامعه به راهکارهایی مناسب و اثربخش 

ع تبها و مشکالت روانی و بهیافت. یکی از علل عمده بیماریدست

 عوارض جسمی و اجتماعی آن احساس پوچی و تزلزل روحی است

که ناشی از فقدان بُعد معنوی در فرد است. پایبندی اخالقی و توجه 

بیشتر به مسائل معنوی و ایمان باعث کاهش اضطراب و استرس و 

گردد. طرفداران نقش معنویت در بهبود عوارض ناشی از آن می

های متعددی را برای سالمت روانی و سازگاری بین فردی، تالش

م سالمت و معنویت، تحت عنوان سازه برقراری ارتباط بین دو مفهو

اند. معنویت یک مفهوم چندبُعدی و سالمت معنوی، انجام داده

های شناختی، تجربی پیچیده از نگرش انسانی است که دارای جنبه

های شناختی یا فلسفی آن شامل معنا و هدف و رفتاری است. جنبه

داشتن در زندگی است و جنبه احساسی آن با امید، عشق و 

وابستگی، آرامش درونی، آسایش و حمایت و تجارب فرد آمیخته 

شود و جنبه رفتاری نیز معنویت درونی و اعتقادات شخصی است می

شود. درواقع مراقبت معنوی با مراقبت که با دنیای بیرون تلفیق می

که جهت حفظ طورییابد بهروح فرد معنا می نهیو پرورش درزم

و توجه به سایر ابعاد فیزیکی، ذهنی و  سالمت و ارتقای بُعد معنوی

احساسی و معنوی حائز اهمیت بسیاری است. اگر سالمت معنوی 

در معرض خطر قرار گیرد در فرد اختالالت روانی مثل احساس 

 شودتنهایی، افسردگی و از دست دادن معنا در زندگی ایجاد می

 گیرینتیجه

 گردد:یر ارائه میز شنهادهایبا توجه به نتایج حاصل از تحقیق، پ

های اقتصادی/تجاری سالمت روانی کارمندان، کلید موفقیت سازمان

های شود که مدیران سازمان، سعی نمایند با رویهاست، لذا پیشنهاد می

مختلف اجرایی، سعی در ارتقای سالمت روانی کارکنان داشته باشند و 

 .های آموزشی معینی را در این زمینه تدوین نمایندبرنامه

با ظهور این اقتصادهای جدید جامعه باید توجه و مراقبت بیشتری 

های پیش رو و نسبت به کارمندان نماید. کارکنان باید فرصت

ار شود را بادید بسیهای جدید که هر یک به نحوی باعث تغییر میچالش

 مثبت در نظر داشته باشند.

ین نمایند که هایی را تدوشود که مدیران سازمان، برنامهپیشنهاد می

پذیری افراد را ارتقاء دهند و از طرفی با طراحی سیستم سطح مسئولیت

حقوق و پاداش، متناسب با میزان مسئولیت کارکنان، انگیزه کاری افراد 

را ارتقاء دهند تا سبب ارتقای روحیه تالش برای پیشرفت در کارکنان 

 ها، کمرنگ شود.مردگی در آنشده و حس دل

های کامپیوتری را فراگیرند که ران نحوه تعامل با سیستمالزم است مدی

شان کمک کند ها را در انجام کارهایتواند آنها میچگونه این سیستم

شان داشته باشد. تواند اثرات روحی و روانی بر کارمندانو چگونه می

مدیران باید با مقاومت کارمندان در برابر تغییرات ناشی از فناوری، 

 و آن را برطرف نمایند.مواجه شده 
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های مختلف با توجه به توسعه روزافزون فناوری اطالعات در فعالیت

های آموزشی مناسبی برای زندگی کاری افراد، الزم است که دوره

ین مدت کامپیوتر، تبیاثرات ناشی از استفاده طوالنی نهیکارکنان، درزم

ب نیز به کارکنان های آموزشی، راهکارهای مناسشود و در کنار این دوره

آموزش داده شود تا تأثیرات منفی ناشی از استفاده فناوری اطالعات در 

 های کارکنان، کاهش یابد.فعالیت

آمده در مطالعه موردی این تحقیق، الزم است دستبا توجه به نتایج به

باره انجام شود تا بتوان با توجه ای درایندر هر جامعه تحقیقات گسترده

جتماعی، فرهنگی، مذهبی خاص آن جامعه به راهکارهایی به شرایط ا

 یافت.مناسب و اثربخش دست

مالحظات اخالقی

کنندگان نامه از سازمان دریافت شد. به مشارکتمجوز توزیع پرسش

 اطمینان حاصل شد که اطالعاتشان محرمانه خواهد ماند.

 15321218332882نامه: کد پایان

 گزاریسپاس

دانند از مسئولین محترم دانشگاه علوم بر خود الزم مینویسندگان مقاله 

پزشکی تهران و همچنین کارکنان محترم واحدهای تابعه دانشگاه علوم 

پزشکی تهران که در این پژوهش شرکت نمودند، تشکر و قدردانی 

نمایند.
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